
 Življenjepis

OSEBNI PODATKI Humar Vesna

Prvačina 74, 5297 Prvačina (Slovenija) 

(+386)31601328    

vigred.mraz@gmail.com 

PRIJAVA NA DELO Javni razpis za primerjalni izbirni postopek z namenom dodelitve 
naloge za samostojno izvedbo odgovornega za koordinacijo 
kandidature v sklopu kandidature EPK2025

DELOVNE IZKUŠNJE

1995–2000 Novinar/Novinarka
Vi-tel, lokalna televizijska postaja, Dornberk (Slovenija) 

2000–2002 Novinarka, dopisnica
Pop TV, Ljubljana (Slovenija) 

2002–2006 Novinar/Novinarka
RTV Slovenija, Regionalni RTV center Koper-Capodistria, Koper, Nova Gorica (Slovenija) 

2005–v teku Novinarka, urednica
Primorske novice, Koper, Nova Gorica (Slovenija) 

pomočnica odgovornega urednika, odgovorna urednica, izvršna urednica, urednica regionalnih strani,
urednica prilog 

2000–v teku Avtorica in scenaristka dokumentarnih filmov

2000–v teku Avtorica in urednica domoznanskih knjižnih publikacij

2000–v teku Samostojna organizatorka in izvajalka kulturnih dogodkov in dogodkovnih nizov
Mednarodni literarni festival Vilenica, Valovanja, Intervjuji Primorskih novic na odru Gledališča Koper in
drugo 

4/2019–3/2020 Koordinatorka kandidature Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO, Nova Gorica (Slovenija) 

IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE

1995–2003 Univerzitetni diplomirani komparativist in novinar
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta in Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 
(Slovenija) 

1991–1995 Gimnazijski maturant
Gimnazija Nova Gorica, Nova Gorica (Slovenija) 

14. 4. 2020  © Evropska unija, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu  Stran 1 / 3 



 Življenjepis  Humar Vesna

1983–1991

Osnovna šola Dornberk, Dornberk (Slovenija) 

KOMPETENCE

Materni jezik slovenščina

Tuji jeziki RAZUMEVANJE GOVORJENJE PISNO SPOROČANJE

Slušno razumevanje Bralno razumevanje
Govorno

sporazumevanje
Govorno sporočanje

angleščina C2 C2 C2 C2 C2

italijanščina C2 C2 C2 C2 C2

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 

nemščina B1 B1 B1 B1 A1

hrvaščina B2 C2 B1 B1 A1

Stopnja: A1 in A2: Osnovni uporabnik - B1 in B2: Samostojni uporabnik - C1 in C2: Usposobljeni uporabnik
Skupni evropski jezikovni okvir - Samoocenjevalna lestvica 

Komunikacijske kompetence - pri delu novinarja sem pridobila zelo kompleksne komunikacijske kompetence, ki mi omogočajo 
sporazumevanje s predstavniki najrazličnejših segmentov družbe in osnovno razumevanje različnih 
diskurzov, tudi visoko strokovnih in specializiranih

- pri uredniškem delu sem pridobila komunikacijske kompetence na področju upravljanja vsebin in 
vodenja kadrov

- pri samostojnem kulturnem delu sem pridobila komunikacijske kompetence na področju organizacije
in produkcije 

- pri prostovoljnem delu v kulturnih in humanitarnih društvih sem pridobila komunikacijske kompetence
na področju motivacije in socialne vključenosti 

- pri koordinaciji dejavnosti za pripravo kandidature za Evropsko prestolnico kulture sem pridobila 
izkušnje komunikacije v mednarodnem prostoru in koordinacije komunikacijskih dejavnostih v 
čezmejnih, večjezičnih skupinah. 

Organizacijske/vodstvene
kompetence

- kot odgovorna urednica sem vodila 40-člansko novinarsko uredništvo 

- na drugih uredniških mestih sem vodila ekipe od 5 do 35 zaposlenih 

- bila sem predsednica več društev in organizacij 

- koordinirala sem čezmejno skupino strokovnjakov za pripravo kandidature za EPK. 

Strokovne kompetence - vodila sem več kot 200 okroglih miz, prireditev, predstavitev, javnih razprav in drugih javnih dogodkov
in pri tem razvila izpopolnjene veščine javnega nastopanja

- organizirala sem več samostojnih dogodkov in dogodkovnih nizov ter pri tem pridobila temeljna 
znanja o sistemih financiranja, administrativnih postopkih, upravljanju s kulturnimi vsebinami, 
upravljanju s stiki, komunikaciji z izvajalci ter upravljanju z občinstvom

- uredila sem več knjižnih publikacij ter pri tem pridobila kompetence s področja urejanja kompleksnih 
besedil, komunikacije z lektorji in prevajalci ter osnovne kompetence s področja izdajanja in trženja 
knjig

- predsedovala sem Krajevni skupnosti Prvačina in pridobila strokovne kompetence na področju 
lokalne samouprave, oblikovanja in izvajanja javnih proračunov in sistemov javnih naročil 

Digitalne kompetence SAMOVREDNOTENJE

Obdelava
informacij

Komunikacija
Ustvarjanje

vsebin
Varnost

Reševanje
problemov

Usposobljeni Samostojni Samostojni Osnovni uporabnik Osnovni uporabnik
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uporabnik uporabnik uporabnik

Digitalne kompetence - Samoocenjevalna lestvica 
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